
Zelfcompassie kan worden gezien 
als een mentale vaardigheid die 
men zich eigen kan maken door 
te oefenen. Hier zijn de afgelopen 
10 jaar speciale trainingen voor 
ontwikkeld, in het bijzonder door 
Paul Gilbert, Kristin Neff  en 
Chris Germer. Joke Hellemans, 
zelf  opgeleid tot ‘compassie-
trainer’ door Neff  en Germer, zal 
u in deze bijeenkomst iets 
vertellen over de theorie en 
inhoud van de training, iets over 
het -nog schaarse- onderzoek wat 
is gedaan, en u ook iets laten 
ervaren door middel van een 
oefening.  

Joke Hellemans is klinisch 
psycholoog, psychotherapeut en 
mindfulnesstrainer en -opleider. 
Ze is meer dan 35 jaar werkzaam 
in de GGZ en heeft zich 
gespecialiseerd in kortdurende 
psychotherapie volgens het model 

van Leigh McCullough, de 
zogenaamde Affect Fobie 
Therapie. De laatste 8 jaar geeft 
zij vooral mindfulnesstrainingen 
en compassietrainingen in 
groepsverband. Zij is werkzaam 
in haar eigen praktijk en bij UvA-
minds, een Academisch 
Behandelcentrum voor Ouder en 
Kind waar zij mindfulness-
trainingen geeft aan ouders. Ook 
geeft zij daar compassie-
trainingen. 
  
Programma  
De bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 26 mei 2016 op de 
RINO in Amsterdam. Ontvangst 
om 16:45 u. Einde om 18:30 u. 
Na afloop is er gelegenheid om 
iets te drinken en met elkaar na te 
praten. 

Accreditatie 
Deze bijeenkomst is 
geaccrediteerd door de VPEP (1 
punt).  

Aanmelden 
Wilt u zich van tevoren 
aanmelden bij Roelf  Jan Takens 
via rjtakens@gmail.com?. De 
kosten bedragen €20,- voor niet-
leden, €15,- voor leden en €7,50 
voor studenten. Te betalen bij 
binnenkomst. 

We hopen u allen te mogen 
begroeten. Met vriendelijke groet 
van de Regionale Commissie: 
Anneke Smits, Roelf  Jan Takens 
en Carla Welink. 

Typ hier om tekst in te 
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Mailinglist 
Deze nieuwsbrief  wordt gestuurd naar leden uit 
Noord-Holland en Flevoland.  Via info@vcgp.nl kunt 
u zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Regio Noord-Holland 
organiseert drie keer per 
jaar wetenschappelijke 
bijeenkomsten
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